Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

2016. október

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a
2016. október 23-án (vasárnap)
a faddi művelődési házban tartandó
ünnepi rendezvényünkre.

Program:
16.30 Koszorúzás a kopjafánál (Váci utcai általános iskola előtt)
17.00 Megemlékezés az 56-os forradalom és szabadságharc
évfordulójáról a művelődési házban,
elismerések átadása
Ünnepi beszédet mond: Bényi Dávid alpolgármester
Közreműködnek a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola
8. osztályos tanulói

A megemlékezést követően Csillag Orsolya „Szín-Tér-Kép” című kiállításának megnyitójára kerül sor.

2016. november 02-án (szerdán)
16 órakor a Hősök szobránál
(Fadd, Dózsa u. 23., a posta mögött)

Halottak napi
közös megemlékezést tartunk,

amelyre tisztelettel meghívjuk településünk lakosságát.
Elhelyezzük a kegyelet koszorúit, virágait, és gyertyát
gyújtunk
halottainkra emlékezve…
Fadd Nagyközség Önkormányzata
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Faddi Hírek
óvoda

Őszi hírek a”Kismanók” háza tájáról

Az időjárás még javában a nyárra emlékeztet, de az ovi falai
között elkezdődtek az új tanév szorgos napjai.
Benépesült a Kismanók háza tája, ismét gyerekzsivajtól
hangos az udvar.
Mindenek előtt örömmel számolok be arról, hogy a „régi”
épület felújítása is befejeződött, ezzel a Mókuskák, Macikák
otthona is megszépült kívülről-belülről egyaránt. A nyílászárók, tető, aljzatok cseréje, valamint a villany- és fűtés korszerűsítése, és az egységes homlokzati burkolat kivitelezése után
szemet gyönyörködtető az intézmény összképe, nem beszélve
a belső komfort változásairól.
Ezúton köszönöm a fenntartónak mindannyiunk nevében,
hogy a kor követelményeinek megfelelő feltételek között dolgozhat a jövőben már minden csoport.
Új tanév, új feladatok, új „kismanók”!
Folyamatosan érkeznek óvodásaink a csoportokba, ahogy
betöltik a 3. életévüket. Mindenhol nagy szeretettel várják
őket mind a pajtások, mind az óvó nénik. Bizony a beilleszkedés, az első napok, néhol egy kicsit „hangosra” sikerednek, de
a barátságos légkör, a sok-sok játék hamar elfeledteti velük az
anya hiányát. A rengeteg színes program, a közösen eltöltött
idő után egyre ritkábbak a szomorú arcok.
Az új tanév a felnőttek között is változást hozott, hoz.
A Nyuszikák Siklósi Zsuzsi óvó nénitől vettek búcsút az elmúlt tanév végén, aki Tolnán folytatja színes, értékes munkáját. Helyette Telegdi Gyöngyi Szekszárdról bejáró óvó néni
foglalkozik a gyermekekkel.
A kezdeti nehézségek ellenére lassan zökkenőmentes lesz a
csoport élete, bízom benne, a hosszantartó betegséget messze
magunk mögött tudhatjuk ebben a csoportban is.
Írom ezt bizakodva, és ezúton is mielőbbi gyógyulást kívánva Teca dadusnak, hisz a „Pumuklisok” őt nélkülözik már
hetek óta. Helyette ideiglenesen Bognár Zsuzsanna látja el a
csoportban adódó feladatokat.
A Sünikék Hajni dadus nénitől köszöntek el, aki a legszebb
öröm elé néz, újra gyermeket vár. Az ő helyére Rakiczkiné
Bali Mónika került, akit hamar befogadtak gyerekek, felnőttek egyaránt.
A legnagyobb változás a Csiga csoport háza táján várható,
mivel mindkét kolléga úgy döntött augusztus közepén, hogy
a gerjeni óvodában folytatja a munkáját. Ezt a törvényben
előírt lemondási idő letöltése után kezdhetik meg.
A kialakult kétségeket, és a szülők közötti bizonytalanságot figyelembe véve jutottam arra a döntésre, hogy a csoport
gyermekeinek zökkenőmentes fejlődése, valamint az intézmény zavartalan jövőbeni működése érdekében lemondok
vezetői kinevezésemről, és a Csiga csoportban folytatom pedagógusi munkámat november 1-jétől.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönöm MINDENKINEK, aki az eltelt vezetői időszakomban
segítségemre volt, bizalmába fogadott. Bízom benne, ez a jó
viszony megmarad óvodapedagógusi munkám során is!
És most kanyarodjunk vissza az ovis mindennapokhoz!

Már túl vagyunk a csoportok szülői értekezletén, az SZSZK
megbeszélésen, közös szüreti felvonuláson. Előbbieken részletes tájékoztatót kapott mindenki az előttünk álló fél év feladatairól, a felmerült gondokról. A szüreti rendezvényen pedig egy jó hangulatú délutánt tölthettünk el együtt.
A szülőknek ezúton is megköszönöm, hogy sok-sok finomsággal segítették a felvonulás utáni megvendégelést,
amiből még hétfőn is bőven jutott minden csoportnak.
Óvodánkban új lehetőség a Bali Ervin által szervezett
„ovis-karate”, melyet hétfőnként tart a tornatermünkben.
Délutáni program ezen kívül a hittan oktatás keddenként,
melynek keretében heten jelentkeztek református foglalkozásra.
Végül, de nem utolsó sorban egy örömteli eseményről számolok be.
Szeptember 29-én került sor Fehér Patrícia (Mókus csoport) óvó néni minősítésére, amin intézményi delegáltként
én is részt vettem. Nagyon színvonalas, értékes, minden
szempontból kiváló délelőttöt tudhat magáénak, egyöntetű
véleménye volt ez a bíráló bizottságnak.
Mind vezetőként, mind óvodapedagógusként kívánok szeretettel tartalmas, boldog, gyermekek között eltöltött „dolgos” éveket, legalább annyit, amennyit már én is magam mögött tudhatok.

Kárász Andrea óvodavezető

KÖSZÖNTŐ
Az idősek világnapja alkalmából a Tolnai CS.S.K. Vezetősége és a faddi szociális gondozók szeretettel köszöntik az idős embereket az alábbi versrészlettel:

Emberi sors
Pörög az orsó, s az élet fonala
lepereg gyorsan, mint száraz falevél.
Forró nyár után jön ősz, s hideg tél.
Álmatlan éjszakák, ködös hajnalok.
…Az ifjak nem is sejtik, milyen gazdagok.
Szép gyermekkor már csak távoli álom.
Remeg a kéz, s a lépés tétova.
Hátadra sújt a kínok ostora.
Fogy a remény, s gyűlnek a bajok.
…Az ifjak nem is sejtik, milyen gazdagok.
De ki ma ifjú, ne feledje el,
Felette is elsuhannak az évek,
És egyre halkul a vidám ének.
Sóhajjá válnak zengő dallamok
…Kik lélekben ifjak, csak azok boldogok.


Gerő Sándor

3

Faddi Hírek
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Osztálytalálkozó

55. éves osztálytalálkozója volt a Faddon 1961-ben
végzett 8.a és 8.b diákjainak az „Öreg” iskola udvarán. Eddig minden 5. évben találkoztunk, de ezután,
ha lehet, sűrűbben fogunk összejönni. Körbejártuk
régi iskolánkat, az emeleten megnéztük a tablóinkat
és emlékeztünk tanítóinkra és tanárainkra. Tanítóink
voltak: Pekár tanító bácsi, Mácsik tanító néni, Szántó Mihály igazgató bácsi. Tanáraink voltak: Soponyai
János, Pánczél Istán (Pityu bácsi), Pánczélné (P.né),
Soponyainé (Ili néni), Pasinszki Mihály, Schiffler
György, Pekár Erzsók, M. Molnár György és még sokan mások.

Emlékeztünk elhunyt osztálytársainkra is az iskolapadban ülve. Osztályfőnöki órát tartottunk egymás
közt, és mindenki elmondta, hogy mi történt vele az
elmúlt években. Ezután kimentünk egy hangulatos
vacsorára a Volent-öbölbe, ahol egyik osztálytársunk
tesója szórakoztatott bennünket, amíg az „Öreg” diákok bírták.


Egyik egykori tanuló: Laczkó József

K I S E B B S É G I Ö N K O R M Á N Y Z AT

FRNÖ hírek
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt NEMZ-KUL-161050 azonosítószámon nyilvántartásba vett „Békességben egymás mellett” projektünket 230.000 Ft összeggel támogatta a kiíró, melynek köszönhetően Soponyai Mihályné vezetésével hitéleti játszóház várta a gyerekeket, segítőink voltak a kézműves
asztaloknál Bánvölgyi Ildikó, Vida Andrea és Pappné Csató Csilla
pedagógusok és Percsi Elvira jegyző asszony. Roma hagyományőrző zenekarokat hallhattunk: Burai Ferenc prímás és zenekara,
Manusa Hagyományőrző Zenekar és Lakatos Géza és zenekara.

Az idei évben is nagyon jól sikerült hagyományos roma tyúkpörkölt került az asztalokra, a dicséret a szakácsokat illeti, Boros
papa, Fodor Mari, Fodor Józsefné, Karaszi Dénes és Mókus papa
bográcsában készültek. A rendezvény nagyon színvonalas produkciókkal büszkélkedett, a fiatalok tánca mindent elárult. Az
arcfestés sem maradt el, láthattunk keresztapát, batmant, pókembert, katicát, cicákat, és kéztetkókat is. Szuper volt ez a nap.
Köszönet a Támogatónak és minden közreműködőnek, segítőnek. 
Fodor József elnök
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Szent István napja – Falunap 2016. augusztus 20.
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Kreatív zenei tábor
Négy napon át tartó zenei tábort szerveztünk a művelődési házban augusztusban a katolikus egyház támogatásával. A tábor vezetője Ferge Béla zenetanár volt, akinek
munkáját számos önkéntes segítette. A „táborlakók” részt
vehettek csoportos kreatív foglalkozásokon, megismerkedhettek néhány hangszerrel, megérezhették a közös
éneklés örömét.
A gyermekeknek szóló programokat kiegészítette két
esti rendezvény. Egyik alkalommal Ferge Béla „A tiszta
forrás felé” – Bartók Béla üzenetei címmel tartott előadást
felnőtt érdeklődőknek, másik este pedig Márton László
csodálatos gitárjátékát hallgathattuk.
A zenei tábor a katolikus templomban megtartott záró
koncerttel fejeződött be. A táborlakó gyermekekkel közösen Ruppert Orsolya és Bráz Máté Milán, valamint a
vendégeink, Ferge Liza, Márton László és Ferge Béla közös zenéléssel örvendeztették meg a koncerten megjelent szülőket, vendégeket.BPM
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Szüreti ünnepség
Idén szeptember 25-én (hagyományaink szerint szeptember utolsó hétvégén)
került megrendezésre a Faddi Szüreti
Nap. Szervezésében megmozdult a falu
apraja – nagyja, hiszen ezen a községi
rendezvényen együtt ünnepelnek mind
a kis óvodások, iskolások, mind a felnőttek és a nyugdíjasok.
Ez évben ismét a Sárpilisi Gerlice
Madár Hagyományőrző Néptánc Egyesület tánccsoportja volt vendégünk,
műsorukkal mind a felvonulás előtti,
mind az azt követő táncos fellépésükkel
megörvendeztették a jelen lévőket. Ebben a csoportban táncolnak Hostyánszkiné Lantos Tímea és férje, Gábor is,

akik az idei szüreti mulatság csodaszép
bírói párját alakították.
Ebben az évben is volt a felvonuló
ovisok között is egy gyönyörűséges bírói és egy csinos, elegáns jegyzői pár.
Nagyon kellemes volt látni mind az
óvodások, mind az iskolások között a
szebbnél szebb csőszlányokat és csőszlegényeket!
Rendezvényünk kellemes hangulatának megteremtéséről a Bogyiszlói Zenekar gondoskodott.
A faddi Borókások, részben, mint a
rendezvény házigazdái, ez évben is töretlen lelkesedéssel vettek részt a szervezésben, fellépésben. Az alkalomhoz

illő dalaikat szintén a bogyiszlói zenészek kísérték.
Felvonulásunkat a szokott útvonalon
tettük meg, ahol sok érdeklődő szempár
figyelte a szép, díszes ruhába öltözött
ünnepi menetet. A parkba visszatérve
közös tánc és a résztvevők megvendégelése következett, majd ismét a vendég tánccsoport fellépését kísérhettük
figyelemmel.
Idén kegyes volt hozzánk az időjárás
ezen a napon. Reményeink szerint a
jövő évi szüreti rendezvényünket is kint
a szabadban, ebben a gyönyörű szép
Bartal-parkban fogjuk tartani!
BPM
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Gáti Mariann: Kékmadaras dal – könyvbemutató
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Mohács emlékezete

Idén, a „mohácsi vész” 490.
évfordulóján, kétnapos rendezvénnyel emlékeztek meg a
csatában elesett hősökről. Augusztus 27-én az állami, 28-án
a vallási ünnepség zajlott. Erre
az az alkalomra szervezett
Rostás Jenő apát, plébános úr
a faddi, gerjeni, tolnai híveknek zarándok utat Mohácsra.
Első megállónk a Csele pataknál levő emlékmű volt, majd a
Mohácsi Nemzeti Emlékhelyre
mentünk. Itt, a már feltárt tömegsírokban, 1700 katona nyugszik, akiknek
eltemetését annak idején Kanizsai Dorottya irányította. A tömegsírok között
II. Lajos király, Szulejmán szultán (lábánál rengeteg koponyával), Tomori
Pál, Kanizsai Dorottya és sok névtelen
vitéz fából faragott szobra látható.
A nagy hőségben is lelkes, kiválóan
magyarázó idegenvezetőnktől megtudtuk, mit jelképeznek a hatalmas számszeríjak, a ferdén dőlő oszlopok, milyen
üzenetet hordoz a székelyektől kapott
kopjafa jelképrendszere. Megdöbbentő
volt az apró gyermekekre emlékező kis

oszlop – őket, akik sírásukkal elárulhatták volna a menekülőket, kénytelenek
voltak az anyák sorsukra hagyni, bokor
alatt vagy kis mélyedésekbe rejtve!
Mi is megkondítottuk az elesettekre
emlékező kis lélekharangot, arra gondolva, ebben a nagyon egyenlőtlen küzdelemben rövid idő alatt milyen sok
harcos vesztette életét! (1,5 óra alatt
15000 fő, köztük a magyar püspöki kar,
az ország vezetőinek többsége.) A sírkertet a Kárpát-medencében őshonos
növényekből kialakított erdő veszi körül. Az erdőbe fenyegető tőrként hasít
bele a török támadást jelképező feketefenyőék!
A Szent Koronát formázó fogadóépületben levő kiállítást már nem tudtuk
megnézni – a többi látogatóval együtt,
közvetlen közelről, bensőséges hangulatban fogadtuk a hősök előtt tisztelgő
Szent Jobbot! A program délután a városban folytatódott. A hatalma tömeg
körmenetben kísérte a Szent Jobbot a
Fogadalmi templomhoz. Itt Erdő Pé-

A Karitasz csoport tájékoztatója
A Faddi Katolikus
Plébánia Szent Erzsébet
Karitasz
csoportja örömmel értesíti Faddi
testvéreit, hogy
a felebaráti szeretet és a segítségnyújtás
megnyilvánulásaként jelentős mennyiségű alma adományt kaptunk. Kiosztásával
könnyíteni szándékozunk a családok terhein.

Időpontja: október 19-én 16-tól 18 óráig
a Katolikus Plébánián.
Ugyanitt ebben az időben bébiételt és
ruhaneműt is osztunk.
Minden rászoruló testvérünket - vallási
felekezettől függetlenül - szeretettel várunk.
Mozgásukban korlátozott testvéreinknek házhoz visszük az almacsomagokat.


Beszterczán Ágota csoportvezető

ter bíboros úr, Udvardy György
pécsi püspök úr sok paptársukkal együtt celebráltak emlékező
szentmisét (a hőség miatt itt is
rengeteg ásványvizet biztosítottak
a szervezők).
Hazauntunkon még egyszer
találkoztunk a Szent Jobb-bal –
az autópályán rendőri kísérettel,
villogó kék lámpákkal „utazott”
vissza hazánk féltett kincse Budapestre, a Bazilikába!
Kedves hívő és nem hívő faddiak! Figyeljék a plébános úr által szervezett zarándokutakat, melyek a vallási
tartalom mellett mindig lehetővé teszik
a helyi érdekességek, látnivalók megismerését is! Minden érdeklődőt szeretettel vár és fogad a Plébános úr!
Az eddigi - elérhető árú – „kirándulásokról” ( pl. Andocs, Pécs, Mohács) is
nagyon sok értékes információval, lelkileg gazdagodva, jó hangulatban tértünk
haza. 
Egy zarándok

A Faddi Nyugdíjasok
Érdekszövetsége
fogadóóráit

2016. október 19-től
kezdődően
a művelődési ház
kisklub helyiségében tartja
minden szerdán délelőtt
9-től 11 óráig.
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Áldás, békesség
Van – e reménységünk?
„Nem akarom továbbá atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint
a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is
előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.” (Pál apostolnak a Thesszalonikaiakhoz írt I. levele 3. fejezet
13-14. versek)
Kedves Testvérem! Ha az idén majd
gyertyát gyújtasz szeretted sírján, mondd
el az apostoli hitvallást, és vidd magaddal ezt az igét és olvasd el a sírnál: „Mert
ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza
azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele
együtt.” , és meglátod, hogy a halál sötétségében új világosság ragyog fel a te számodra is.
E köré az „új világosság” köré gyűlünk
össze hétről-hétre alkalmainkon, hogy
reménységünk legyen, és hitünk megerősödjön.
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket heti
alkalmainkra:
Lassan közeledik a halottak napja, amikor elhúnyt szeretteinkre emlékezünk. A
temetők megtelnek emlékező, gyászoló
emberekkel, és az éj sötétjét bevilágítják
a tisztelet és a szeretet fényei.
De mi is van a szívünkben, miközben
emlékezünk? Vajon ott van – e a szívünkben a reménység világossága, vagy csak
a szomorúság, a fájdalom és a haláltól
való félelem sötétsége lakik benne? Vajon
megvan – e nekünk is az a biztos, örömteli
várakozásunk, hogy nem a halálé lesz az
utolsó szó, hanem az élő Istené?
A nyitott sír szélén állva erről is bizonyságot teszünk az apostoli hitvallás szavaival: Az apostoli hitvallás így vall erről: „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában

(...) és az Ő egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban, aki (...) harmadnapon feltámadt a
halottak közül. (...) Hiszem a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.” A mi vígasztalásunk és reménységünk
abban van, hogy Jézus Krisztus meghalt
helyettünk, és feltámadt értünk a halálból, hogy azok, akik Őt szeretik, ne legyenek többé bizonytalanságban. Hiszen Jézus Krisztus feltámadásában láthatjuk az
Istent szeretők feltámadását.
Hogyha ez a reménység nincs ott a szívünkben, akkor bizony a halottainkra való
emlékezésünk szomorú és fájdalmas lesz,
hiszen csak az űrt érezzük, amit maguk
után hagytak, bármennyi idő telt is már el
haláluk óta.

Csütörtök
Vasárnap

17.00 Bibliaóra
10.30 Istentisztelet

Manapság sok ember keres fel pszichológust lelki problémái megoldásához. És
ezzel szemben csak kevesen élnek azzal a
lehetőséggel, hogy felkeressék lelkipásztorukat, hiszen a lelkipásztori szolgálat
egyik legalapvetőbb feladata a lelkigondozás. Mindenkit szeretettel várok, aki
úgy gondolja, hogy élne ezzel a lehetőséggel.
Isten áldja Önt és kedves családját!



Csomós Balázs
református lelkipásztor

Áldás, békesség!
Istennek legyen hála, hogy a 2016. esztendőben is megtarthattuk a református hittantábort. Ebben az évben a hit
hőse, Ábrahám és az ő élete volt a tábor témája. A tábor
során tanultunk Ábrahám hitéről, Isten iránti engedelmességéről, és a testvérszeretetnek arról a formájáról, amelyik
tud akkor is önzetlen lenni, amikor nagy a tét. A családi
béke kedvéért Ábrahám tudott lemondani a vagyonról, a
gazdagságról az unokaöccse javára, mert tudta, hogy Isten
gondoskodni fog róla. Mert Isten gondoskodása azt jelenti,

hogy Ő úgy visel gondot ránk, ahogyan mi azt el sem tudjuk képzelni. Ebben az üzenetben megerősödve mehettek
haza a gyerekek a tábor végén.
S legyen ma ez üzenet a kedves olvasó számára is: „Van-e
valami lehetetlen az Úr számára?”(Mózes első könyve 18.
fejezet 14. vers)
Köszönjük mindazoknak, akik velünk táboroztak!

Csomós Balázs

református lelkipásztor
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A Szívklub hírei
Egyesületünk életében is véget ért a
nyári szünet és újra megkezdődött a
gyógytorna. A változás csak a kezdési
időpontot érinti, mert a 4 órai kezdés
helyett ezen túl negyed négykor kezdődik a torna. Nyáron a szeszélyes időjárás
miatt sajnos nem tudtuk megszervezni
a biciklitúrát. Szerencsére boltokban,
utcán azért többször összefutottunk és
tudtunk egy kicsit beszélgetni.
Nem maradtunk program nélkül
sem, hiszen sokan részt vettünk a Művelődési Ház által szervezett, vagy ott
rendezett eseményeken.
Először Gáti Mariann - saját kiadásban megjelent - Kékmadaras dal című
gyermekverses kötetének bemutatóján
találkoztunk. A verseket Mariann írta
és a könyvet is az ő illusztrációi díszítik.
A könyv nagyon szép és nagyon művészi. Mariann annyira kedves és közvetlen stílusban beszélt az életéről, családi
hátteréről, az alkotói munkája által érzett boldogságról, élete teljességéről. A
könyvben szereplő versekből hol ő idézett, hol az előre felkért gyerekek olvasták fel a verseket. Azt hiszem, mindenki remekül érezte magát. Csak lassan
ürült ki a kupola, mert amellett, hogy
Mariann süteményekkel és italokkal is
kedveskedett a résztvevőknek, nagyon
sokan álltak sorba dedikáltatni maguknak a megvásárolt könyveket.
A másik rendezvény azért is volt fontos a számunkra, mert az előadó Ferge
Béla zenetanár, zeneterapeuta a klubunk régi ismerőse. Már kétszer tartott

előadást nálunk és ezek mindig remekül sikerültek. A mai napig szívesen
gondolunk vissza kislánya csodálatos
hárfajátékára. Szerencsére sem a lányát,
sem a hárfát nem hagyta most sem Budapesten. Az előadás Bartók Béla életéből, munkásságából és műveiből adott
rövid áttekintést, sok zenével kísérve
és megénekeltetve a résztvevőket. Maca
néni énekelt a legszebben és egyedül ő
ismerte az összes versszakot. Nagyon
örültünk, amikor előkerült a hárfa és
szokatlan módon azon is felcsendült
néhány magyar népdal.
A szeptember eleji szép időt kihasználva, valamint Bényi Éviék tavalyi
megelőlegezett meghívását komolyan
véve újfent ellátogattunk Várszegre. Felszerelkeztünk szalonnával, kolbásszal,
hagymával, körözöttel, finom meleg
kenyérrel és a már megjavított kompon
átkeltünk a Dunán. A jó erőben lévők
vagy lelkesek még a drót húzásába is beszálltak. Gyönyörű időnk volt és nagyon
jól esett mindenkinek a séta. A fogadóbizottságunk szebbnél-szebb lovakból
állt, de annyira barátságosak voltak, böködtek bennünket az orrukkal - hogy
csak futva tudtunk megmenekülni a felénk irányuló túlzott vendégszeretettől.
Évi férjével Sanyival a farm kapujánál
találkoztunk. A kis faháznál már várt
bennünket a Sanyi által faragott sok
nyárs és a meggyújtott kis tábortüzek.
Először azonban tettünk egy hosszú sétát a fás, bokros területen, ahol rengeteg
a diófa és már lehetett enni belőle. Min-

Erzsébet – Katalin bál
lesz a művelődési házban november 12-én,
szombaton, este 8 órától.
Zenél a FŐNIX BOYS zenekar!
Asztalfoglalás, jegyelővétel a könyvtárban.
Belépődíj: 1250 Ft / fő

denki úgy lelkendezett a kopasz nyakú
tyúkoknak, kacsáknak, libáknak, pulykáknak, mintha soha nem láttunk volna
ilyet! Kedvencünk a kismalacok voltak,
akik anyjukat követve egészen közel jöttek hozzánk, sőt követtek bennünket.
Megnéztük a dagonyázó helyeket, ami
az előtte napokban leesett sok csapadéknak köszönhetően egész tóvá szélesedett egy helyen. Sajnos éppen az eső
miatt nem tudtunk mindent megnézni,
mert sok helyen felázott a talaj. Lassan
visszasétáltunk a tüzekhez és mindenki
megsütögette a vacsorának valót. Vidáman eszegetve, iszogatva, beszélgetve,
nevetgélve telt el a délután további része. Hazaindulva búcsúztatóink ismét a
lovak voltak, akiknek annyira szimpatikusak voltunk, hogy kitörtek a karámból. „Szégyen a futás, de hasznos” közmondást alkalmazva sokan menekülőre
fogtuk és bizony futottunk egészen a
zárható kapuig. Haza úton a kompon
azért mindenkin látszott, hogy elpilledt
egy kicsit. Ezeken a kirándulásokon
mindig nagyon jól érezzük magunkat és
már előre bejelentkeztünk a jövő évre is.
Nagyon örülünk, hogy egyre többen
csatlakoznak hozzánk és már most is
van új érdeklődő, aki jelezte, hogy szívesen megnézne egy tornát. Ettől függetlenül mindig elmondjuk, leírjuk, hogy
aki nem tag, de érdeklődik valamelyik
rendezvényünk, kézműves foglalkozásunk iránt mindig szívesen látjuk.


Alma árusítás
Október elejétől
ismét megkezdem az alma
árusítását szombatonként
a helyi piacon.
Jonagold, Idared és Starkrimson fajtákkal várom Kedves
Vásárlóimat.

Kovácsné Hostyánszki Teréz

Laczkóné Volent Anikó
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Éljük át együtt mindazt, ami összekapcsol bennünket
hetted el, hogy gyémánt van a begyemben?
II. Azt is mondtam, hogy ne bánd meg
a jótetteidet! Miért bántad meg,
hogy elengedtél?
III. Azt is mondtam, hogy ne fuss elérhetetlen dolgok után. Hát nem tudtad, hogy üres kézzel nem lehet egy
madarat elfogni?
Eddig a történet…
Ezernyi gondolatot ébreszthet bennünk, de csak egy-kettőt ragadnék
meg belőle…
Hányan álmodozunk arról, hogy ha
majd gazdagok leszünk, akkor boldoggá válunk. S közben hátat fordít nekünk az egészség, az egymásra fordított
minőségi idő, a megállás csodájának
misztériuma, a jóízű beszélgetések lélekemelő különös jó íze. Nincs időnk
rá. Futunk, szaladunk. Azt mondjuk,
hogy ilyen a világ! Pedig igazából szeretnénk megtartani ezeket, mert teljes
szívünkből vágyódunk utánuk.
(„…hogy is hihetjük el, hogy gyémánt van a madár begyében!”)
Megbánjuk, ha jók vagyunk! (Ez is
egy tanulsága a történetnek.)
Böjte Csaba által kezdeményezett
TV adásokra (is) gondolok: „JÓNAK
LENNI JÓ”
Meghajtom a fejem a sok-sok adakozó előtt, akik kórházakra, árvákra,
bajba jutott intézetekre és szomorú
emberi sorsokra gondolnak. Persze
I. Azt mondtam, hogy ne higgy a kép- nem csupán így „intézményesítve” jó
telenségekben. Egyáltalán, hogy hi- adni, hanem egyébként is. Jó megosz-

Van egy tanmese. Arról szól, hogy egy
állatkereskedő – aki madárkitöméssel
is foglalkozott – egyszer egy nagyon
szép madarat fogott meg. Amikor felemelte a kést, hogy levágja, a madár
megszólalt.
„Kismadaraim vannak. Kegyelmezz! Cserébe adok 3 hasznos tanácsot. Elegendő lesz az életedre. Fogadd
meg, amit mondok!”
Erre a kereskedő elengedte.
„Első tanácsom: Soha ne higgy a
képtelen dolgokban, hanem csak az
igazságban, ami nem embertől és nem
tőlem származik.
Második tanácsom: Ha jó dolgot
tettél, soha ne sajnáld.
Harmadik tanácsom: Ne akarj elérhetetlen dolgokat megszerezni.”
A madárkereskedő megszívlelte a
tanácsot, de a madár felszállt egy ágra
és elkezdett csúfolódni az emberrel:
„Te buta, miért engedtél el? A begyemben van egy gyémánt. Ha megöltél volna, az egész életedre gazdag lehettél
volna.”
A kereskedő bánkódott. Felmászott
a fára, hogy elfogja a madarat, de nem
sikerült. A madár egyik ágról a másikra ugrált. Végül megcsúszott az ember.
Leesett és eltörte a lábát. A madár odament és ezt mondta: „Nincs 5 perce,
hogy elfogadtad a tanácsaimat. Miért
nem követted legalább 5 percig azokat?

tani mással, amink van, ha az a másik
rászoruló. Jó vigasztaló, bátorító szavakat mondani a kétségbeesetteknek.
Jó együtt örülni az örülőkkel és sírni a
sírókkal. Jó együttérző szívvel belépni
a másik világába és sorolhatnám, hogy
miből áll a jóság ezerszínű csokra.
S miért bánjuk meg oly gyakran,
hogy „kifényesedik” a lelkünk? Talán
azért, mert sokszor visszaélnek jóságunkkal? Mert kihasználnak bennünket? Mert sebezhetővé válhatunk?
Igen, ez így van, de mégis azt mondom, hogy ejtsük ki kezünkből a „jócselekedeteink listáját!”
Emlékeztek? A szabadon engedett
madár rákérdezett az emberre: „Miért
bántad meg, hogy jó voltál hozzám?”
Azt is mondta a madár jó tanácsként: „Ne fuss elérhetetlen dolgok
után. Üres kézzel nem lehet madarat
fogni.”
Nekünk sokszor kellene az, ami még
nem a mienk. Elfelejtünk hálásak lenni a jelenben, - a pillanatokért! S végül
mit mondott a madár a kereskedőnek?
Azt, hogy: „nincs 5 perce, hogy elfogadtad tanácsaimat. Mert nem követted legalább 5 percig azokat?
Áldjon meg minden Kedves Olvasómat az Isten, akihez e madárének dallamával szólt ez a történet. Én is napról
napra tanulgatom, kisebb-nagyobb sikerrel. Kegyelemből!


Deméné Miksa Zsuzsa

HÁZTARTÁSI GÉPEK JAVÍTÁSA
ROZGONYI MIKLÓS
háztartási gép javító

7133 Fadd, Etelköz u. 7.
Telefon: 74/446-516; 30/969-9854
E-mail: rozgonyi54@tolna.net

Kézimunka szakkör
újra indul

2016. október 3-án (hétfőn)
14 órakor a Művelődési Házban.
Várunk minden érdeklődőt.
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Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 4/2016. (IV. 30.)
önkormányzati rendelete az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi
rendszeréről szóló 2/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 45. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/2014. (III. 24.) önkormányzati
rendelete 5. § (1) bekezdésének helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

Záró rendelkezések
2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba.

„(1) A jutalék mértéke a 2. §-ban szereplő
köztisztviselők esetében a legalább 6 hónapja fennálló adóhátralékokra behajtás útján beérkezett összeg 10 %-a.”

Záradék:
E rendelet 2016. április hó 30. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

Dr. Percsi Elvira jegyző




Fülöp János polgármester
Dr. Percsi Elvira jegyző

Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 2/2015. (II. 25.) számú rendeletének 3. sz. módosításáról
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § Fadd Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) számú rendelete
(a továbbiakban: R.)
2. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a település 2015.
évi költségvetésének:
a) költségvetési bevételeit

916.570.000 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit

20.420.000 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 
45.000.000 Ft-ban,
d) a költségvetési és finanszírozási bevételeket együtt 
1.092.312.000 Ft-ban,
e) költségvetési kiadásait

916.570.000 Ft-ban,
f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 
243.495.000 Ft-ban,
g) a költségvetési és finanszírozási kiadásokat együtt 
1.092.312.000 Ft-ban

állapítja meg.”
2. § (1) A R. 3. § (9) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(9) Az önkormányzat a kiadások között
12.546.000 Ft általános tartalékot állapít
meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a
képviselő-testület fenntartja magának.”
(2) A R. 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § A R. 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
4. § A R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
5. § A R. 1.4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
6. § A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
7. § A R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
8. § A R. 3. melléklete helyébe e rendelet
6. melléklete lép.
9. § A R. 6. melléklete helyébe e rendelet
7. melléklete lép.
10. § A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
11. § A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
12. § A R. 9.1. mellékletének 1. táblázata
helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
13. § A R. 9.1. mellékletének 2. táblázata
helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

14. § A R. 9.1. mellékletének 4. táblázata
helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
15. § A R. 9.2. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
16. § A R. 9.2.3. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
17. § A R. 9.3. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
18. § A R. 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
19. § A R. az e rendelet 17. mellékletét
képező 10. melléklettel egészül ki.
Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba.



Fülöp János polgármester
Dr. Percsi Elvira jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2016. május hó 30. napján a
helyben szokásos módon kihirdetésre került.

Dr. Percsi Elvira jegyző

A rendeletek és mellékleteik a www.
fadd.hu honlapon a rendeletek tárában teljes terjedelmében elérhetők.
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FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2016. (V. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el
1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed a Fadd Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, továbbá Fadd Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak költségvetési
szerveire.
2. § A Képviselő-testület a 2015. évi zárszámadás címrendjét az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.
Az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó Faddi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal), valamint az önállóan működő, de saját gazdasági szervezettel nem rendelkező Faddi Kismanók Óvoda (a továbbiakban: Óvoda)
költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület a 2015. évi zárszámadás főösszegeit
a) 1.058.404.000,- Ft bevétellel, és
b) 1.019.694.000,- Ft kiadással jóváhagyja.
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése összevont mérlegét a 2.
melléklet, kötelező feladatainak mérlegét a 3. melléklet, önként vállalt feladatainak mérlegét a 4. melléklet, államigazgatási feladatainak
mérlegét az 5. melléklet foglalja magában.
Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 6. melléklet, felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
mérlegét a 7. melléklet rögzíti.
Az Önkormányzat 2015.évi adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet mutatja be.
Az Önkormányzat beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 9. melléklet részletezi.
Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését a 10. melléklet
mutatja be felújításonként.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi saját költségvetésének teljesítését 882.726.000,- Ft bevétellel és 843.660.000,- Ft kiadással a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az Önkormányzat kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 12.
melléklet, önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 13.
melléklet, államigazgatási feladatainak bevételeit és kiadásait a 14.
melléklet foglalja magában.
A Képviselő-testület a Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítését a 15. mellékletnek megfelelően 79.838.000,- Ft bevétellel és
79.742.000,- Ft kiadással fogadja el.
A Hivatal kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 16. melléklet, önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 17. melléklet,
államigazgatási feladatainak bevételeit és kiadásait a 18. melléklet
rögzíti.

A Képviselő-testület az Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítését
95.840.000,- Ft bevétellel és 95.834.000,- Ft kiadással a 19. melléklet
alapján hagyja jóvá.
Az Óvoda kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 20. melléklet, önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 21. melléklet,
államigazgatási feladatainak bevételeit és kiadásait a 22. melléklet
részletezi.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. költségvetési
évben teljesített céljelleggel juttatott működési célú és felhalmozási
célú támogatásait a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulását, következő évekre kiható kötelezettségeket a 24. melléklet
rögzíti.
Az Önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat, kedvezményeket és mentességeket a 34. melléklet foglalja magában.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31kei állapot szerinti vagyonát 2.221.410.000,- Ft-ban állapítja meg. Az
Önkormányzat részletes vagyonmérlegét a 27. melléklet mutatja be.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának maradványát a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az Önkormányzat és a költségvetési szervei maradványa 38.710.000
Ft, kötelezettséggel terhelt maradvány, azt a 2016. évi költségvetés
végrehajtása során a 2015. évben vállalt, a következő évre áthúzódó,
2016-ban esedékes működési célú kötelezettségek kifizetéseire kell
fordítani.
A Képviselő-testület az Önkormányzat mérleg szerinti eredmény-kimutatását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a
29. melléklet, a 0-ig leírt befektetett eszközöket a 30. melléklet, az
érték nélkül nyilvántartott eszközöket a 31. melléklet, a mérlegben
nem szereplő kötelezettségeket a 32. melléklet tartalmazza.
A Képviselő-testület a 2015. évi létszámgazdálkodásról szóló, a 2015.
évi létszámterv teljesítéséről készített kimutatást a 33. mellékletben
foglaltak szerint fogadja el.
Záró rendelkezések
6. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018.
január 1. napján hatályát veszti.
E rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik.

Fülöp János polgármester

Dr. Percsi Elvira jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2016. május hó 30-án a helyben szokásos módon, a Faddi
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, kihirdetésre került.

Dr. Percsi Elvira jegyző
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Buxus sempervirens károsítói

Az örökzöld bukszus (puszpáng) napjainkban is közkedvelt növénye parkjainknak,
díszkertjeinknek, temetőinknek. A metszést jól tűri, formára nyírható.
Négyélű hajtásain 1-3 cm hosszú ovális,
kissé visszahajló, fényes sötétzöld levelei
vannak. Virága jelentéktelen sárgászöld színű.
Kertészeti felhasználása sokoldalú. Több
fajtáját ismerjük, pl.: a törpe változatú (Buxus microphylla), tarka levelű Buxus semp.
Elegans) típusait.
Településünkön a közparkban, óvoda
parkolóban, az idősek napközijében lévő
díszkertben, a temetőben találunk nagyobb számban. A növények a szürkébb téli
hónapokban is díszítőértéket nyújtanak.
Fenntartása egyszerű. Eddig híres volt tűrőképességéről, igénytelenségéről, a betegségekkel szembeni ellenálló képességéről.
Többen kerestek azzal a problémával,
hogy növényüket egyik pillanatról a másikra zöld 2-3 cm-es hernyók lepték el és határtalan éhséggel néhány nap alatt – szó
szerint – kizabálják a Buxus leveleit.
Most, szeptember utolsó napjára a településen 1-2 kivételtől eltekintve az összes
növényt, annak leveleit, letarolta a károsító. Csak a száraz torzó maradt tele a hernyó
ürülékével.
A puszpángmoly csak a Buxus sempervirens fajtákat károsítja. 2-3 nemzedéke van.
Hernyója a bokor belsejéből kifele haladva
táplálkozik, ezért lehet későn felfedezni.
Lepkéje 2-3 cm nagyságú fehéres-krémszínű. Ahol pókhálószerű szövedéket találunk, számíthatunk elterjedésére. Amikor
felfedezzük a hernyóját, akkor már legalább
egy nemzedéke megjelent, majd védekezés
hiányában követi a következő kettő.
A hernyó nem leeszi a levelet, hanem a
levél belső lágy szöveteit kihámozza. Ami
megmarad, elszárad, azt hihetjük, hogy a
növény teljesen kiszáradt. Levél nélkül a
növény nem tud fotoszintetizálni, kondíciója leromlik.
Mi legyen a sorsa az esztétikai értékét
teljesen elvesztett növénynek?
A kertemben van egy 25 éves, 4 méter
magas bokor (teljesen letarolva) és két kisebb, amiből egy bokrot tudtam részlegesen megmenteni a permetezés ellenére, így
átérzem azok problémáját, akik halogatják
az esetleges kivágást.
Az alábbiakat javaslom: Akinek a temetőben, nyaralóban egyéb nem rendszeresen lakott házak udvarában van a növényből, inkább vágja ki. Tünetmentesen tovább

nevelni csak úgy lehet, ha mindenki, akinek
van a növényből, védekezik a károsító ellen.
Mert a jövőben kezelés vagy megelőző védekezés nélkül nem lehet ezt az örökzöld
díszcserjét megtartani teljes díszítő értékében. Így mindazoknak, akik most ős�szel nem döntik el, hogy mi legyen a sorsa
a növényüknek és a további védekezésről
nem gondoskodnak, azok kissé felelőtlenek
azon társaikkal szemben, akik a következő
években saját portájukon gondoskodnak a
helyes fenntartásról.
Amennyiben a még élő tövet idejében a
tél beállta előtt visszavágjuk legalább felére
– mert a meghagyás mellett döntöttünk, –
akkor elősegítjük az új levelek képződését.
Az őszi – és tavaszi lemosó permetezéskor (Vektafid A, Agrol Plusz) kaphat a díszcserje is. Majd tavasztól elkerülhetetlen
lesz a növény rovarkártevők elleni szerrel
történő legalább háromszori védekezése.
Kiegészítve egy éberebb, a bokor hajtásait
széthúzva történő rendszeres ellenőrzéssel, hogy nincs e mégis kifejlett hernyó,
ami eszi a leveleket. Ez nem több munka,
mint bármelyik gyümölcsfa vagy akár a szőlő karbantartására fordított idő. Mindenki
mérlegelje maga, hogy mit választ, mit ér a
növénye. De határozza el magát!
Milyen szereket kell, lehet használni a
védekezésre? Jelenleg a károsító lepkéje,
hernyója bármelyik rovarirtó permetszerre
érzékeny, így elpusztulnak tőle. De van egy
hatóanyagkör, amit a kertészeti növényvédelem ajánl. Ilyenek a Deltametrin és Piretroid tartalmú szerek. Ezek között vannak
olyanok, amelyekhez nem kell zöldkönyv,
megvásárolhatók kiskerti felhasználók számára, helyben is megvásárolható a vetőmagboltban. Javasolt a tapadó szer (Nonit)
használata a jobb hatékonyság érdekében!
Permetezéskor bő lével, nagyon alaposan
a bokor közepében is kell permetezni és
ajánlatos a szomszéd növényeket is lekezelni, mert a lepkék ott is megbújhatnak.
A legjobb motoros permetezőgépet használni.
A szer vásárlásakor jelezni kell a hatóanyagtartalmat, az eladó a kiválasztásban
tud segíteni!
Egyéb szerek a teljeség igénye nélkül:
Decis, Cyperkill, Mospilan, Bi-58, Dimilin,
stb.
A hernyók ellen védekezhetünk Bacillus thuringiensis hatóanyagú szerrel is. Pl.
Dipel ES.
Ha a lepkéket felfedezzük, akkor akár az
almában is használt szerekkel is védekezhe-

tünk. Pl.: Bancol 50WP, Zolone, stb. Használhatunk felszívódó – és kontaktszereket is.
Aki többet szeretne tudni a Buxus sempervirens károsítójáról, az a neten is keresgéljen, így kiegészítheti az itt olvasottakat.
Még egyszer szeretném felhívni azok
figyelmét, akik nem tudják a növényüket
megfelelően kezelni, inkább vágják ki, mert
addig hiába védekezünk, ha folyamatos
a kártevők utánpótlása. A helyi közterületeken, a közparkban, az óvodaparkolóban
és idősek otthonában a növények védelme folyamatos volt a nyáron. A kezelések
ellenére teljesen, vagy részlegesen mégis
lerágták a hernyók. Az öregek otthonában
minden bokor épen maradt. Az idei tenyészidőszak tanulsága az, hogy az időben
elkezdett megelőző védekezéssel, a lepkék
megfigyelésével megvédhetőek a lerágásoktól a növények, mint arra van is példa.
„Mentségére szóljon mindenkinek”, hogy
a 2016. évben tetőzött a fertőzöttség az
egész országban! Felkészületlenül ért mindenkit ez a hihetetlen erős és gyors elterjedés és pusztítás. A rádió, televízió akkor
foglalkozott sűrűbben a bajjal, felvilágosítással, amikor már teljes volt a fertőzöttség
és a nagy történelmi kerteket is letarolta
számos faiskola növényeivel együtt. Remélem, tanulva az idei évből, jövőre jobban figyelünk, vagy ahol lehet, a cserjeágyásokat
kiváltjuk új fajtákra.
Jó kertészkedést kívánok!

Benis Brigitta
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Megkapta a környezetvédelmi engedélyt
a Paks II. projekt

A környezetvédelmi engedélyezési folyamat illetékes hatósága, a Baranya Megyei
Kormányhivatal 2016. szeptember 29-én
kiadta a Paks II. projekt környezetvédelmi
engedélyét, amely igazolja, hogy a projekt
egyaránt eleget tesz az Európai Unió és
Magyarország környezetvédelmi és természetvédelmi követelményeinek.
Az új atomerőművi blokk létesítésével kapcsolatos környezetvédelmi engedélyezési eljárás
a több mint kétezer oldalas környezeti hatástanulmány benyújtásával kezdődött 2014.
december 19-én. Az eljárás során lezajlott
tényállástisztázások, hiánypótlások, ügyféli
nyilatkozatok révén a dokumentáció tovább
bővült. Az eljárás teljes ideje alatt a dokumentumok mindegyike fellelhető volt az illetékes
hatóság, a Földművelésügyi Minisztérium és a
projekttársaság honlapján is, ugyanakkor biztosított volt a személyes betekintés is. A Paks
II. projekt környezetvédelmi engedélyezési eljárásában, a vonatkozó szabályoknak megfelelően, nemzetközi környezeti hatásvizsgálati
eljárásra is sor került.
A nyilvánosság széleskörű részvételét az eljárás során a környezetvédelmi hatóság a szabályoknak megfelelően számos módon biztosította: 2015. május 7-én közmeghallgatásra
került sor Pakson, amit 2015 őszén a nemzetközi eljárás keretében 7 országban (Horvátország, Ausztria, Románia, Ukrajna, Szlovénia,
Németország, Szerbia) 9 nyilvános fórum (közmeghallgatás), illetve szakértői konzultáció
követett. Ezeken az eseményeken a projekttársaság Dr. Aszódi Attila kormánybiztos vezetésével megválaszolta a projekt megvalósításával kapcsolatos kérdéseket. Az eljárás során
ötszáznál is több írásbeli észrevétel, illetve

Az új blokkok látványterve. Forrás: MVM Paks II. Zrt.

kérdés érkezett, amelyeket a projekttársaság
szintén megválaszolt.
Időközben sor került egyes műszaki megoldások pontosítására, amelyekről a projekttársaság 2016. június 16-án tájékoztatta a
környezetvédelmi hatóságot. A tájékoztatást
– ahogy minden környezeti információt – az
eljárásba bejelentkezett országok is megkapták, hogy lakosaik – a magyarországi lakosokkal együtt – megküldhessék ezzel kapcsolatos észrevételeiket is. Ezek bekerültek a
környezetvédelmi hatóság döntéshozatalának
folyamatába. A nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás konzultációs szakasza 2016.
augusztus 26-án ért véget.
Az illetékes hatóság – vízügyi szakhatóságok, illetve nukleáris biztonsági szakhatóság
bevonásával – értékelte a jelentős mennyiségű információt, amelynek eredményeként
2016. szeptember 29-én kiadta a projekttársaság számára a környezetvédelmi engedélyt. Ez
az új atomerőművi blokkok létesítését szolgá-

ló projekt egyik nagy jelentőséggel bíró mérföldköve.
Forrás: http://www.mvmpaks2.hu/hu/hirek/
SitePages/newsDetails.aspx?NewsID=218

Ismét indul a

Baba-mama
Klub
a Művelődési Házban
szerdánként 10 órától.
Minden hónap első szerdáján
11 órától
Sünizene foglalkozás is lesz.
Várjuk a babákat-mamákat.
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Adventi vásár
a sportpályán
December 5-én este
meglátogat minket a
Mikulás

Minden nap nyitva
nov. 27 – dec. 23-ig

Fenyőfa vásár!

Asztali díszek, adventi koszorúk
nagy választékban

Minden este forralt bor, és friss lángos várja
a kilátogató Faddiakat!
Karácsonyfadíszek,
égők kaphatók.

Adventi labdarúgó bajnokság:
kedd, csütörtök 1630-tól

NYITÁS: ADVENT ELSŐ
VASÁRNAPJÁN (11.27-ÉN) 1600
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LOVASSPORT: Izsák, OB Döntő 2016; National Championships Finale
Szeretettel gratulálunk : Kákonyi Norbert - összetett egyéni- és csapat aranyérmes
Képek forrása: https://www.facebook.com/Fogathirekhu-164847070224487/?pnref=story

Az „A” kategóriás kettesfogathajtás Magyar Bajnoka Kákonyi Norbert a Faddi SE versenyzője

Beköszöntött az ősz a faddi karatékák életébe

Még fel sem vették karatés sportolóink az iskolatáskát, már előtte hetekkel elindultak az alapozó edzések. Heti 5 alkalommal
futó és kondicionáló tréningek sorozatát kellett „átvészelniük”
versenyzőknek, melynek eredménye az edzéseken hamarosan
lecsapódik.
Az új tanév új lehetőségeket és természetesen új kihívásokat,
új sportolókat jelent szakosztályunk életében. Sikerült több csoportra osztani eddigi kezdő team-ünket, így szakmailag egy magasabb poszton képezhetjük diákjainkat.
Ugyancsak örvendetes, hogy az ovis foglalkozásokat ebben
a tanévben az új óvoda tornatermében bonyolíthatjuk le, így a
szülőknek nem kell délután még külön sportolni vinni gyermeküket.

Első versenyünkön a szekszárdi Cikádor Kupán kevés sportolóval állhattunk tatamira a mintegy 400 főt felvonultató eseményen. Sajnos ez a nap nem sikerült úgy, ahogy szerettük volna,
versenyzőink 1-2 nyertes mérkőzés után sorra kiestek, pedig
munkájuk dicséretet érdemel.
Faddi csapatunk egyetlen érmét Haraszti Luca nyerte el, aki
egyéni formagyakorlatban és küzdelemben is egyaránt a dobogó 3. fokára állhatott fel.
Képen jobb szélső Haraszti Luca
Amennyiben faddi fiatalok kedvet kaptak, hogy kipróbálják szakosztályunk foglalkozásait, hétfőn és keddi napokon
16.00-17.00-ig várunk minden érdeklődőt településünk sportcsarnokában!
Bali Ervin
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Várja vásárlóit a

Dombori
sóder telep!
Natúr és osztályozott homok,
kavics kapható.
Kiszállításban és építőanyagok
beszerzésében is segítünk.

Schmelcz TÜZÉP
Tüzelő- és építőanyag
Kereskedés
7133 Fadd,
Táncsics M. u. 8.
Tel.: 06-74/447-705

06-70/377-80-99

Szenek:

• Lengyel dió extra
• Cseh dió

Tüzifák:

• Csertölgy
• Akác
• KUGLIBAN és
Hasítva is kapható

Nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig:
730-1600
Szombaton:
730-1100

Nyitva: hétfő 6 órától - péntek 18 óráig
non-stop

Telefon: 06-30/279-39-76

Fuvarvállalás! Sóder, építőanyag
kiszállítása 3,5 tonnás billenős
kisterherautóval kedvező áron!

AKCIÓ! 11,5 kg-os PB-gáz
házhoz szállítva: 3 100,- Ft
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FORTUNA
K

NYITVA: MINDEN NAP
08:00 – 20:00
Fadd, Váci M. u. 2.

LOTTÓZÓ

ÁVÉZÓ

PALACKOZOTT
ITALOK

SZOLGÁLTATÁSAINK:
➜

GÉPI SZERENCSEJÁTÉKOK

➜

SORSJEGYEK

➜

TELEFON EGYENLEG FELTÖLTÉS

➜

 ALACKOZOTT ITALOK:
P
Sörök, borok, üdítők, ásványvizek
nagy választékban – olcsón

➜

E SZPRESSZÓ ÉS HOSSZÚ KÁVÉ
frissen őrölt olasz kávéból

JÖJJÖN EL, ÉS TESZTELJE LE
RENDKÍVÜL KEDVEZŐ ÁRAINKAT!
EGÉSZ KARTONNAL, GYŰJTŐCSOMAGOLÁSBAN TÖRTÉNŐ
VÁSÁRLÁSNÁL ÁRENGEDMÉNYT ADUNK!
BULIKRA, RENDEZVÉNYEKRE: Mennyiségtől függően
kedvezményt adunk, személyes egyeztetéssel!

2500 Ft feletti bolti
termék vásárlásnál
forgassa meg
szerencsemandalánkat*
*Más kedvezményekkel (kartonos ár, buliár) nem összevonható!

MINDEN FORGATÁS NYER!!!
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Házi készítésű, adalékanyag nélküli termékek!
Birsalmakompót
Aszalt meggy, sárgabarack, szilva
Birsalmasajtok

(natúr, diós, aszaltmeggyes-diós, minimum 4 hetes érleléssel)

Házi lekvárok

(sárgabarack, 7 vegyes, bodzavirágos, bodzabogyós,
almavariációk, eper, szilvavariációk)

Hársfavirág teának, kamillavirág
11 féle csípős paprika

KÖNYVELÉS
FADDON
Több mint 10 éves tapasztalattal, regisztrált
mérlegképes könyvelői
végzettséggel vállalom
egyéni és társas vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők teljes
körű könyvelését, bérszámfejtését; visszamenőleg is; valamint

magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának
elkészítését.
Korrekt ár, megbízható, precíz, naprakész munkavégzés!
Kvandukné Gracsik Judit

telefon: 30/640-9579 | email: kvanduknejudit@freemail.hu

Sándor Gábor e.v.

Német gazdasági
szakfordítás
Önéletrajzok, bizonyítványok, szerződések,
anyakönyvi kivonatok és egyéb
dokumentumok hivatalos fordítása, német
nyelvű ügyintézés.

Sajátkészítésű termékeimet, köszönhetően
a hagyományos ízvilágnak és készítési
technikámnak, 5. éve készítem sikerrel.
A feldolgozás során tartósítószert,
egyéb adalékanyagot NEM használok! Termékeimet
különböző kiszerelésben, súlyban árulom!

Szeretettel várom!
Benis Brigitta: 06-30-957-32-16-os telefonon
vagy a szombati helyi piacon!

H á z i m a n g a l ic a
termékek
k a p h a t ók !
Nagyszüleinktől örökölt receptek alapján
hagyományosan készítve

Füstölt szalámi,
kolbász, sonka,
szalonna és zsír
Az idei első vágás novemberben lesz!
A vágások pontos idejéről érdeklődjön
elérhetőségeink valamelyikén és kövessen
minket a Facebook-on!

Rácz-Biller Judit őstermelő

Fadd, Alvég utca 31.
+36 20 96 71 834
alvegimangalica@gmail.com
www.facebook.com/alvegimangalica
www.alvegimangalica.hu

Bővebb információért az alábbi
elérhetőségeken állok rendelkezésére:
Fadd, Béke u. 54.
Tel: +36/30826-3612
E-mail: sgp.iroda@gmail.com
web: www.nemetszakforditas.hu
Kiadó: Fadd Nagyközség Önkormányzata
Felelős kiadó: Fülöp János polgármester
Szerkesztőség címe: Művelődési Ház
7133 Fadd, Béke u. 1. Tel.: (74) 447-460
Szerkesztő: Bedekovityné Pál Magdolna
E-mail: kulturfa@tolna.net,
ikszt.fadd@gmail.com
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